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‘BU BİR İKLİM KATLİAMI’
Dim Alacami’de yapılması gündeme gelen 2. HES projesini Karagöz ‘İklim katliamı’ olarak yorumladı. Mahalle Muhtarı
Teker ise Alanya Posta TV’den kaymakam ve belediye başkanına seslendi ‘Devlet köyü yok saymamalı’ dedi.
HES SONUN BAŞIDIR

Köylü
devleti
yanında
istiyor

Alacami Mahallesinde yapılmak üzere
hazırlıklarına başlanan HES projesi
ile ilgili eleştirisini bölgede yaşanan
iklim değişimi ile sürdüren Karagöz
‘Yağan kar tutmadan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının devamlılığı
mümkün değil.’ dedi.

Alanya Posta TV’de
konuşan Dim Alacami
Muhtarı Teker ‘HES’e
karşı mücadelemiz imza
kampanyası ve hukuk
ile sürecek. Kaymakamlık ve belediyemiz bize
destek vermeli. Devlet
köyü yok saymamalı’
dedi.  2.’de



BÜYÜK TEHLİKE

Karagöz yazısında ‘Dimçayı Barajı'ndan sonra bölgenin, Gödüre Çayı
üzerine yapılan gölet ve HES'lerden
sonra Toroslar’da tüm coğrafyanın iklimi ve doğal hayatı bozuldu.’ diyerek
tehlikeye dikkat çekti.
e iklim
Doğa v liyor
 4’TE
katledi
AGÖZ
H il m i K A R

Hareketlimüziğekapatma
Pandemi kuralları gereği, bundan
böyle hareketli müzik yapan işletmelerin çalışması engellenecek.

9 İŞLETMEYE CEZA

Alanya Belediye Zabıtası, COVİD-19 kuralları kapsamında yasaklanan hareketli müzik yayınına karşı
denetim yaptı. Zabıta, encümen kararı ile dün 9 işletmeye 3 gün kapatma cezası uyguladı. İşletmelere
hareketsiz müzik şartı ile çalışma izni verilecek.

İzmir’in
yaraları sarılıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi arama
kurtarma ekipleri ile İzmir’e gitti ve
deprem bölgesinde çalışmaya başladı.
Alanya Kızılay da İzmir için acil ve öncelikli ihtiyaç listesi açıkladı.

Tapuda yeni dönem başlıyor
Tapudaki fiyatın
değer değişimlerinin takip edilmesi
amacı ile Toplu Değerleme Sistemi ve
Gayrimenkul
Değer Bilgi Sistemi hayata geçiriliyor.  8’DE

Mahkum revirden
kaçmayı başardı
Alanya Cezaevinde tutuklu bir mahkum
korona virüs testinin pozitif çıkması ile
ALKÜ Hastanesinde yatağa kelepçeli
olarak tedavi edilirken, kelepçeyi çıkartarak hastaneden kaçmayı başardı. Firari mahkum birkaç saatte yakalandı.

MHP'li meclis üyesi
hayatını kaybetti
1994 seçimlerinde MHP'den
Alanya Belediye
Meclis Üyesi seçilen ve bir
dönem gorev
yapan Zahide
Akay, dün ebediyete intikal etti.
Akay'ın cenazesi
bugün toprağa
verilecek..

Gölgelerden gerçeğe

 2’DE

Muzaffer Gülsüm TÜRKELİ

Affedici olmak
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Mehmet DİKİCİ
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Gölgelerden gerçeğe

ınırlarımızın bize el verdiği
doğrultuda anlamlandırırız
yaşamı. Bazen kızarız nasıl
anlamıyor, nasıl görmüyor diye…
Örneklerle anlatıyorum, hatta yaşamın içindeki tecrübeleri gösteriyorum yine aynı noktadan bakıyor,
nasıl bu kadar sabit fikirli olabiliyor
insanlar diyerek kızıyoruz.Anlamadığı için kızdığımız insanların zihinsel diktelerinin olabileceğini hiç
düşünmedik belki de…
Sorgulamayı öğrenmeyen zihin, sınırlarının dışında da düşünce geliştiremez. Bunu hepimizin bildiği
Eflatun’un “Mağara Metaforu” en
güzel şekilde açıklar bence.
Metafora göre bazı insanlar karanlık

bir mağarada sabit bir şekilde zincirlenmişlerdir. Sağa sola dönemeden
sadece karşılarındaki duvarı görebilecekleri şekilde otururlar. Doğdukları andan itibaren bu şekilde
buradadırlar. Karşılarındaki duvardan bir takım imgeler geçer ve bir
takım sesler çıkar. İnsanlar başka bir
yere bakamadıkları için, hatta mağarada bile olduklarını bilmedikleri
için tek gerçekliğin bu karşılarında
geçen imgeler olduğunu ve o imgeler geçerken duydukları sesin de o
imgelerin adı olduğunu düşünmektedirler. Nihayet bir gün içlerinden
biri zincirleri gevşeterek ve bulunduğu yerden döndüğünde gördüklerinin gerçeklik değil yansıma

olduğunu fark eder. Zincirlerinden
tamamen kurtularak mağaranın dışına çıkar ve yeni bir gerçeklikle tanışır, duvarda gölgelerini gördüğü
nesnelerin gerçek olmadığının farkına varır.
Daha önce tek gerçeklik olduğunu
düşündüğü şeyin aslında bir yansımadan ibaret olduğunun ve güneşin
parlaklığını keşfedince mağaranın

loşluğuna alıştığından güneşin ışığı
onu geçici olarak kör yapar. Yavaş
yavaş güneşin parlaklığına alışınca
toprağa bakıp etrafındaki şeylerin
gölgesini algılamaya başlar. Önce
yansıma, sonra göz alışınca etrafındakileri görebilecek hale gelerek var
olan her şeyin ve bunları görmesini
sağlayanın güneş olduğunu anlar. O
anda mağarada zincirlerine bağlı arkadaşları olduğu aklına gelerek,
bunu paylaşmak üzere mağaraya
geri döner. Mağaradaki arkadaşlarına güneş olmasa aslında hiçbir şeyi
göremediklerini, hatta bu seslerin
gerçekte öyle olmadığını, bunların
hepsinin bir yansıma olduğunu anlatır. Arkadaşları ise mağaranın dışında farklı bir gerçeklik olduğuna
inanmazlar.

Eflatun'un bumetaforuna göre; mağara,zihnimizi temsil eder. Zincir, zihnimizdeki öğretilmiş olan kuralları,
mağaranın duvarına yansıyan gölgeler de zihnimize dikte edilendoğruları
sembolize
eder
diyedüşünebilir. Buna göre zincirini
kıran birey, gerçek hakikatin peşine
düşen, sorgulayan insanı da temsil
etmektedir.
Sınırlarımızı oluşturan zihinsel dikteleri sorgulamaya başladığımız anda
gölgeler gerçekler ile yer değiştirmeye başlayacaktır.
Mehmet Akif Ersoy’un gölgelerden
hakikate bakmayı anlatan birsözü
konumuz özeti sanki;“Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla. Bilmez
ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla!”

‘Bize HES değil, doğa lazım’
Alacami Mahallesine ikinci HES yapımı gündemi meşgul ederken mahalle muhtarı Kerim Teker, Sözcü Ali
Özsoy ile birlikte Alanya Postası TV’de katıldığı canlı yayında HES'e niçin karşı olduklarını anlattı.

'GİRİŞİ VAR, ÇIKIŞI YOK'

'STK'LARDAN SES YOK'

Canlı yayında öncelikli olarak Alacami Mahallesi'nin nerede olduğu hakkında bilgi veren mahalle muhtarı Kerim Teker, "Dim Alacami
Mahallesi Alanya'ya 40 kilometre mesafede bulunuyor. Dim Çayı suyunun çıkış kaynağı, Dim
Alacami mahallesidir. Hem suyun gözü hem de
köylerin gözü diyebiliriz, köyümüzün girişi var,
çıkışı yok. 110 haneli 300 nüfusu olan bir mahalle. Gençlerimiz turizm nedeniyle çalışmak için
Alanya'ya göç ediyor. Alacami'de kalan vatandaşlar bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Gazeteci Mehmet Çelik köyde yer satın alarak bir
işletme açtı ve onun sayesinde mahallemize özellikle hafta sonları aileler çocuklarıyla birlikte geliyor. Mahalleye olan katkısından ve verdiği
desteklerden ötürü Mehmet Çelik'e teşekkür ediyorum" dedi.

Özsoy, HES'e karşı destek çağrısında bulunarak,
"HES'e karşı olmak anlamında sadece köy halkının
değil de sivil toplum örgütlerinin de destek olmalarını
istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarından ses yok. Ben
turizm camiasının bu konuda ayağa kalkmasını beklerdim ama şu ana kadar bir ses çıkmadı" dedi.

'TARIM VE HAYVANCILIK
YAPILIYOR'

'HES DEĞİL TURİZM
GEREKLİ'

Alacami de yaşayan insanlar geçimlerini nasıl
sağlıyor? sorusuna cevap veren Teker, "Vatandaşlarımız şu an tarım yapıyor ama kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilecek
kadar
ürün
yetiştiriyorlar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan vatandaşlarımız var. Eskiden Kozabirlik vardı yani ipekböcekçiliği. 1993 yıllarında
kozacılık yapanlara devlet destek verdiği için mahallede yaşayan insanların %60'ı bu durumdan
faydalandı. Şuan halen 30 veya 40 kişi ipekböcekçiliği işini yapmaya devam ediyor. İpekböcekçiliği çok ince bir iştir, ipekböceğinin bulunduğu
bölgeye ilaç atılmamalıdır. İlaç atıldığı zaman
ipekböceği o bölgeyi terk ediyor" dedi.

'YÖRÜK KÜLTÜRÜ DEVAM
EDİYOR'
Alacami Mahallesi'nin tarihine de değinen Teker,
"Dim Alacami köyü Selçuklu ve Osmanlılardan
kalma kadim bir köydür. Yörük kültürü bozulmamış, herkesin hayal ettiği şirin bir köydür.
Tam organik bir köy de diyebiliriz Dim Alacami
için. Dim vadisindeki 12 köyden en sonuncusudur ve Dim Çayı'na adını veren köydür. Köyün
nefes kesen güzellikleri var, el değmemiş kanyonları ve şelaleleri var. Köyde endemik bitki çeşitleri de bulunuyor. Dim Barajı'nın yapılmasıyla
karasal iklim, yarı tropik bir iklime dönüştü.
Köylüler geçimini genellikle hayvancılık işiyle geçiriyorlar. Eskiden ormancılık yaygındı fakat günümüzde hayvancılık daha yaygınlaştı" dedi.

'BEKLENEN OLMADI'
Muhtar Teker, HES hikayesinin başlangıcını "İlk
yapılan HES projesinde vatandaşlar o zamanki
muhtardan şu an benim HES projesine karşı göstermiş olduğum savunmayı bekliyordu, fakat
beklenen olmadı. Birinci HES yapıldıktan sonra
dere yatağına %30 su salacaklardı fakat suyu her
zaman salmıyorlar. Regülatörün yapıldığı bölgede susuzluktan kuruyan ağaçlar oldu" cümleleriyle ifade etti.

'OLDU BİTTİYE GETİRMEYE
ÇALIŞIYORLAR'
2. HES neden yapılmak isteniyor? sorusuna
Teker, "Bir gün köyde otururken bir telefon geldi
ve 2. HES projesinden bahsettiler. Bende HES'e
kesinlikle karşı olduğunu ve ilk HES'ten darbe
aldığımız için kesinlikle yeni bir proje istemediğimizi belirttim. Kesinlikle karşıyım, kesinlikle

'DOĞAL ALANI YOK EDİYOR'
Teker, HES'in büyük bir alanı kaplayacağını belirterek,
"Alacami Mahallesi küçük bir alanı kaplıyor, alan
küçük olduğu için HES projesi mahalleyi tamamıyla
olumsuz yönde etkiliyor. Küçük bir projeden bahsetmiyoruz, önce ki araştırdığım projeye göre doğal alanın
büyük kısmını yok ediyor. Bir mahallenin karşı kısmını
tamamen yok ediyor" dedi.

müsaade etmem dedim. Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'nden araştırma için gelen yetkililere
mahallede ki değirmen ve tarım arazilerinin göz
önünde bulundurulmasını ve doğal hayatın korunmasını ifade ettim. Daha sonra Alanya Kaymakamlığı'ndan bir yazı geldi ve yazıda açıkça
Dim Bölgesinde ikinci bir HES projesinin yapılmasının planlandığı yazıyor. Ancak 2. HES projesinin nereye yapılacağı hakkında bir açıklama
olmadığı için projede bir gizlilik olduğunu düşünüyorum. Yani aslında projenin nereye yapılacağı
belli, ancak bunu evrakta belirtmeyerek oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar" dedi.

'ALANYA BELEDİYESİ HES'E
KARŞI ÇIKSIN!'

hakkında bilgi veren Özsoy, "Bizim köyümüze
gelen turizm için, doğa yürüyüşü için, şelaleyi ziyaret etmek için, kanyon da yürümek için, çöke
yaylasından köye varan eski yörük göç yolu var
patika şeklinde oraya gelsinler. Yani gezmek için
gelsinler HES yapmak için gelmesinler. Dim vadisi 12 köyden oluşuyor. Din çayı bu 12 köyu etkilediği gibi Alanya'nın dünyaca ünlü plajı olan
Kleopatra Plajına kadar etkisi var. Alanya sahillerinde yaklaşık son 4-5 yıl içerisinde büyük
oranda kum çekilmesi olayına şahit olduk. HES
projesinin faydaları bir vardır fakat vermiş olduğu zararları da göz önünde bulundurmakta
fayda var. Ayrıca birçok doğa harikası yer, barajın yapılmasıyla birlikte yok oldu. Biz HES değil
turizm ve tarım faaliyetleri istiyoruz böylece mahalleniz daha da canlanacaktır" dedi.

Ali Özsoy ise, HES projesine yeteri kadar karşı
çıkılmadığını belirterek, "Gönül isterdi ki bu
ikinci HES projesine ilk olarak Alanya Belediyesi
ile Alanya Kaymakamlığı karşı çıksın. Fakat bu
HES projesinin ikincisi ile alakalı bilgilendirme
yazısını gönderdiler başka da bişey olmadı. Yıllardır tarım faaliyetlerinde Dim Çayının sulama
kanallarından geçiniyoruz, sonradan her yer
beton oldu o ayrı bir konu" dedi.

Muhtar Teker, nesli tükenmekte olan kırmızı benekli alabalıkların tutulmasının yasaklandığını
"Dim Alacami Mahallesi'nde kırmızı benekli alabalıkların neslinin tükenmek üzere olduğunu öğrendik. Neslinin yaşaması için de balık tutmak
yasaklandı." cümleleriyle ifade etti.

'ÖRGÜTLENME
ÇALIŞMALARI VAR'
Vatandaşların HES'e karşı nasıl bir çalışmayürüttüğüne açıklık getiren Özsoy, "Sosyal medyada muhtarımız karşı çıkıyor, zaten sosyal
medyada kendiliğinden olmuş bir çalışma var. Bu
konuda köyümüze karşı attığı iyi adımlar için
Mehmet Çelik'in de katkıları var ayrıca ona da
teşekkür ederim. Muhtarımız da bu konuda sosyal medya da halk ile birlikte çalışıyor" dedi.

'İMZA KAMPANYASI
BAŞLATACAĞIZ'
2. HES'e karşı örgütlenme olacak mı? sorusuna
Teker, "Bu ikinci HES ilk gündemimize geldiğinde ilk olarak siyasi partilere, kaymakamlığa
hatta Antalya'ya kadar dilekçe gönderdim. Dim
Alacami Mahallesi'nde düşünülen bu projeyi istemiyoruz diye savunmamızı belirttik. Şimdi doğayı seven ve ona sahip çıkmak isteyen
vatandaşlarımız ile birlikte imza kampanyası
başlatacağız" dedi.

'TURİZM İSTİYORUZ'
İlk yapılan HES projesinin olumsuz tarafları

Özsoy, HES'in tuzimin gelişmesine katkı sağlanması
gerektiğinin altını çizerek, "HES projesi için ayrılacak
olan bütçeyi köydeki turizm ve
tarım alanına ayırırlarsa
ileride
katma değer olarak faydasının gör ü l e c e ğ i n i
belirtmek istiyorum. HES değil turizmin gelişmesini
istiyoruz" dedi.Ekmel YILMAZ

'YASAKLANDI'

'DİLEKÇE GÖNDERECEĞİZ'
ÇED raporu hazırlanacak mı? sorusuna Teker,
"Onlar çalışma seviyesi olarak ne durumda bilmiyoruz ancak nasıl ki Orman Müdürlüğü orman
ile alakalı bir durum olduğu zaman, Devlet Su İşleri su ile alakalı bir durum olduğu zaman, Milli
Parklar Müdürlüğü ise kendi alanıyla ilgili bir
faaliyet olduğu zaman devreye giriyorsa, şimdi
bu alanın heba edilmemesi için bu ve gerekli tüm
kurumlara vatandaşlarımız ile birlikte dilekçe
göndereceğiz. Ben Alacami Muhtarı olarak devletin ilgili kurumlarından ellerini taşın altına
koymalarını istiyorum" dedi.
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Affedici olmak

E

şsiz medeniyetimizden bir
haber: "Allah bir kulun affetmesini arttırırsa onu affedici bir insan durumuna sokarsa,
onun izzetini artırır."
Affını artırmak ne mânaya gelir?
İzzetini artırmak mânasına gelir. Affedici oldu mu bir insan, merak
etme, şanına noksan gelmez, küçülmez. Affettikçe yükselir, aziz, kıymetli,
izzetli, şerefli, haysiyetli insan olur.
Onun için affedici olacağız.
"Ama hocam filanca arkadaş bana
şöyle söylemiş, böyle söylemiş,
böyle kötülük yapmış."
Affet yahu! Sevgili Peygamberimiz;
"Affettin mi izzetin de artar."
diyor…
Ârif Nihat Asya diye bir şair var. Meşhur şiirleri olan bir kimse, Allah rahmet eylesin. Bir şiir yazmış Aff-ı
Umumî diye. Diyor ki;
"Şunu affettim, bunu affettim, şunu
affettim, bunu affettim. Azrail'i bile
affettim. Melek olduğuna güçlükle
inandığım Azrail'i bile affettim."
Melek deyince insana hep böyle

güzel şeyler yapan geliyor ama Allah'ın vazifeli varlığı.
"Melekler Allah'a âsî gelmezler, bizim
gibi isyankâr değil onlar. Allah ne
emretmişse onu yaparlar."
Yap denilirse yapar; yık denilirse yıkarlar. Emir neyse öyle yaparlar. Azrail de Allah'ın bir vazifeli meleği.
"Can al" diyor Allah, can almaya vazifeli kılmış Allah, canı alıyor.
"Onu da affettim.”
Biz de Aff-ı Umumiye diye bir şey çıkaralım. Affedelim birbirimizi.
Allah kusurlarımızı düzeltmeyi de
nasip etsin, kardeşlerimizi affetmeyi
de nasip etsin.
"Bir kimse sana karşı bir kusur işlerse, yetmiş tane bahane uydur aklında."
"Herhalde şundan yapmıştır, o mânaya değildir, iyi niyetle yapmıştır,
kötü niyetle değildir."
şeklinde. Hâlâ için razı olmuyorsa bu
sefer lafı kendine döndür.
"Ne katı kalpli adamsın, ne ikna
olmaz adamsın, ne mazeret kabul
etmez adamsın, yetmiş tane maze-

rete hala hayır diyorsun, hâlâ kabul
etmiyorsun."
diye kendini ayıpla diyor bir büyük.
Onun için affedici olalım…
İkinci haber:
"Bir kimse Allah rızası için tevazu
gösterirse Allah onu mütevâzı oldu
diye alçaltmaz yükseltir, yüksek insan
olur."
Onun için tevazu gösterelim, mütevâzı olalım.
"Benim mevkiim, rütbem, benim
makamım, param, şanım, şerefim
var."
Hepsini Allah veriyor, ne var yani!
Sonra "var" diyorsun ama o senin
sözün. Bir de bakalım karşıdaki
adam seni nasıl değerlendiriyor?
Onun için en uygun olanı kendisini

hor bilmek.
Bir kalabalıkta otururken insan, o kalabalığın içinde en hor, en hakir kendisini bilecek. "Benden aşağısı yok,
en aşağısı benim. Şu kardeş cahil
ama onun kalbi temiz. Filanca zengin ama benden daha çok hayır yapıyor."
diyecek. Hepsine bir kulp takacak,
hepsini daha üstün görecek. Kendisini en aşağı görecek, tevazu edecek.
Tevazu edince Allah yükseltir.
Allah bize güzel huylar nasip etsin.
Tarikat, tasavvuf dediğimiz ne?
Kavuk, cübbe, hırka, zenbil, seccade,
koca tesbih…
Hayır! Hayır! Hayır!
Tarikat, tasavvuf dediğimiz; "Güzel
huy, olgunluk, mârifetullah, muhabbetullah, yüksek ahlak, tezkiye edilmiş güzel bir nefis, ruh sahibi
olmak…"
Budur tasavvuf!
Biz birbirimizle güzel geçinemedikten, huyumuz güzel olmadıktan, birbirimizin yakasını dürüp, toparlayıp
yumruk vurduktan sonra olmaz ki!
Tatlı birkaç söz söylersin, bir hediye
götürürsün vesaire. Onun da bir
kalbi olduğunu düşünüp de onu da

3

hesaba katacaksın. Komşuya da
öyle, falancaya da öyle, filancaya da
öyledir. Bizden yaka silkmeyecek
âlem…
"Aziz olasın, berhudar olasın evladım."
derdi ya dedelerimiz elini öptüğümüz zaman.
Aziz olmak; "kıymetli, itibarlı bir
insan olmak" demektir. Allah affedici
insanı itibarlı, yüksek, maddî mânevî
makamı yüksek insan yapar.
Bir insan Allah rızası için tevazu
ederse, mütevâzı olursa, alçak gönüllülük yaparsa, Allah onu yükseltir.
O alçak gönüllülük yapar, boyun
büker, "estağfirullah" der; Allah onu
yükseltir.
Ben nice genel müdürler, müsteşarlar, bakanlar biliyorum. Kapının eşiğine diz çöküp otururdu; ne güzel.
Hiç; "Ben bakanım." demiyor. Bindiği arabanın camını silerdi, emrindeki insanlara tepeden bakmazdı.
Demek ki tevazu gösterince iyi olur...
Allah hepimize bu güzel huyları
nasip etsin.
Selam olsun affedici ve tevazu sahibi
iyilik timsali canlara..
Muhabbetle…

Kovidli hükümlü firar etti
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs (Covid-19)
tedavisi gören mahkum, elinden yatağa bağlı iken kelepçeden kurtularak havalandırmadan kaçtı. Firar eden
mahkum kısa süre sonra yaya olarak ilerlediği sırada peşine düşen ekipler tarafından yakalandı.

O

lay, 18.30 sıralarında meydana
geldi. Hastanenin 7. katındaki
Covid-19 servisinde bir süredir
tedavi gören ve ismi belirtilmeyen
Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü Tamer B. (38), odada kimsenin olmadığı sırada elinden yatağa
bağlı kelepçeden kurtularak kaçtı.
Tamer B.’nin odada olmadığını fark

UYUŞTURUCU
TİCARETİ
HÜKÜMLÜSÜ

Susuz Yaylası yolunda
geçirdiği trafik kazasında
hayatını kaybeden Bahri
Şenli’yi arkadaşları unutmadı.

B

1 SAATTE YAKAYI
ELE VERDİ
Olaydan 1 saat sonra ekipler, hastaneye 2 kilometre mesafe uzaklıktaki
Tosmur Mahallesi’nde bulunan sahil
yolunda yaya olarak ilerleyen Tamer
B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Firari
mahkumun işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Tamer
B.’nin cezaevindeki odada izole şekilde
tedavisinin devam edeceği belirtildi.

Alanyalı
genç mezarı
başında anıldı
eykent Üniversitesi Öğrenci Konseyi
himayesinde düzenlenen Mevlid-i Şerif
organizasyonuyla geçmiş dönemde
Beykent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Genel
Sekreteri olan Bahri Şenli ve yönetim kurulu
üyesi Mustafa Meşe anıldı.

eden jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik
kamerası görüntüsünde havalandırmadan kaçarak 5. katta indiği ve buradan firar ettiği anlaşılan Tamer B.’nin
yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diğer yandan Tamer B.’nin ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevinde
hükümlü olduğu öğrenildi. - İHA

Kumarbazlar Alanya'da basıldı

Alanya'da jandarma, korona virüsü nedeniyle alınan
tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında 4 kişiye toplamda
16 bin 75 TL idari para cezası kesildi.

Nijeryalı yaşam savaşında
Alanya’da denize giren 29 yaşındaki Nijeryalı bir kadın turist boğulma
tehlikesi geçirdi. Olayın ardından hemen hastanede teadviye alınan
Nijeryalı turistin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

O

lay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Damlataş Sahili'nde
denize giren Nijerya uyruklu
Mercy Simi Pama (29), denizde açıklara doğru yüzmeye başladı. Bir süre
yüzdükten sonra gözden kaybolduğu
fark edilen Pama’nın yardımına sahildekiler koştu. İhbar sonrası olay yerine
gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk mü-

'AHDE VEFA İMANDANDIR'
Öğrenci Konseyi adına konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Gider: “Ahde vefa imandandır. Bahri kardeşimiz de Mustafa
kardeşimiz de bizlerle birlikte görev yapmış,
üniversitemize hizmetleri olmuştur. Bugün
ise biz onların görev yaptığı, öğrenci konseyi
adına onların ruhuna Mevlid-i Şerif programı
düzenledik. Allah ruhlarını şad, mekanlarını
cennet eylesin.” dedi.
Mevlid-i Şerif programının ardından Beykent’li öğrenciler, vefat edenlerin ruhuna
lokum ve gül suyu dağıttılar.- Haber Merkezi

dahalenin ardından talihsiz kadın turisti ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve
Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun
bakım ünitesinde tedaviye alınan Pama’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.-Haber Merkezi

A

lanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu
ekipleri,
Oba
Mahallesi’ndeki bir kahvehanede
korona virüsü tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre teknik
ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese saat 00.00 sıralarında
baskın düzenledi.
Baskında kumar oynayan 3 kişi
tespit edilirken yapılan aramalarda ise kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil
kağıdı, okey ıstakaları, okey taş-

ları, yaz boz kağıtları ve oyun pulları ele geçirildi.
Kumar oynayan 3 kişi hakkında
5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine göre kumar
oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu'nun 282'nci maddesine
göre yasaklara aykırı hareket
etmek suçlarından kişi başı 4 bin
375 TL olmak üzere toplam 13 bin
125 TL idari para cezası uygulandı
. Ayrıca iş yeri sahibine hakkında
kumar oynamaya yer temin etmek
suçundan 3 bin 150 TL para cezası
kesilerek adli işlem başlatıldı. -İHA
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Doğa ve iklim katlediliyor
lanya’yı bekleyen, henüz
dillendirilmemiş tehlikelerden biri de su kaynakları
üzerinde kullanılan inisiyatifler.
Son olarak Dim Alacami’de 2. HES
yapılması gündeme gelince halk
yüksek ses çıkarmaya başladı. 26
Ağustos tarihinde kaleme aldığım
‘Torosların can damarı kuruyor’ başlıklı yazımda işaret etmiştim. ‘Torosların can damarı Gödüre Çayı, baraj
ve göletlerin gelişi güzel su tutması
yüzünden kurutularak resmen katliam yapılıyor.’ diyerek başlayan ya-

A

zımda akarsu kaynaklarının yanlış ve
plansız kullanımından doğacak zararları anlatmaya çalışmış, canlı örneğini Göksu Nehri'nin bir kolu olan
Gödüre Çayı'nda yaşanan değişimle
anlatmıştım.
Gelelim bugüne.
HES ile sadece doğa değil iklim katliamı yapılıyor. Dimçayı Barajı'ndan
sonra bölgenin, Gödüre Çayı üzerine yapılan gölet ve HES'lerden
sonra Toroslar’da tüm coğrafyanın
iklimi ve doğal hayatı bozuldu.
Yağan kar tutmadan yeraltı ve üstü

su kaynaklarının devamlılığı mümkün değil.
Ayrıca, Dimçayına yeni HES yapana kadar önce yarı atıl vaziyette
bırakılan Dim Barajı'nın verimli kullanılması gerekmiyor mu? Elektrik
üretimi ve sulama amaçlı inşaa edi-

len barajın yapılmasından bu yana
kaç yıl geçmesine rağmen hala sulama amaçlı kullanılamıyor. Alanya'nın Doğu bölgesini sulayacağı
bildirilen barajda tutulan suyun
bölge tarımına faydası henüz çok
yok. Daha bir çok mahallede su hattı
dahi bulunmuyor. Pandemiden
sonra tropikal meyve bahçeleri hızla
artarken susuzluk tehlikesinin kimse
farkında değil. Açılan yüzlerce sondaj kuyusu bir yıl geçmeden bir bir
kuruyor. Eski ve 2-3 yıllık ziraatçiler
bunun farkında çünkü başlarına geliyor ama yeniler farkında değil
henüz. Yeraltı su kaynakları ve açıktan akan dereler bunca sondaj ku-

yusu ve tarımsal sulamayı kaldırmaz.
Bu nedenle önce yarı atıl Dim Barajı
tam kapasite sulamada kullanılmalı.
Sonra iklim değişikliğine yol açacak
HES, gölet gibi yatırımlardan derhal
vazgeçilmeli.
Gördüğüm kadarı ile Dim Alacami’de halkın karşı çıkışına henüz
yetkili ve sorumlu kişiler, stk’lar taraf
olmadı. Kamuoyu oluşması için neyi
bekliyorlar?
Başta tarım birlikleri, üretim kooperatifleri olmak üzere su kaynakları
üzerindeki her türlü hamleye karşı
ortak hareket şart.
Elbette turizm ve çevre boyutunu da
unutmamak lazım.

Hareketli müziğe korona engeli
Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok sektör durma noktasına geldi. Bunlardan en çok etkilenenlerden bir
tanesi de işletmeler oldu. Yeni alınan önlemler kapsamında mekanlarda hareketli müzik yayını yapılması
yasaklandı. Alanya Belediyesi, mekanları denetleyerek genelgeye uymayan işletmelere ceza yazdı.

A

lanya Belediyesi, korona
virüs önlemleri kapsamında
yayınlanan son genelgenin
ardından Alanya’daki 9 işletmeye 3
gün kapama cezası verdi. Karar
dün sabah uygulandı. Pandemi kuralları gereği, mekanlarda hareketli
müzik yayınlarının yasaklanmasından sonra denetime başlayan
Alanya Belediyesi, müzik yayınlarında yüksek ses ve hareket tespit
ettiği mekanlara tutanak tuttu. Encümen kararının ardından ise bu
sabah 9 işletme hakkında kapama
kararı verildi. İşletmelerin 3 gün
süre ile ticari faaliyetlerine son verilirken, yenden açılmalarından
sora da müzik yayınlarının hareketsiz, sadece akustik yapılması istendi. Tekrar halinde mekanların 7
gün ve süresiz olarak kapatılacağı
açıklandı.  Haber Merkezi

Alanyayı
temsil etti

AK Gençlik seçimini yaptı
Ak Parti Alanya Gençlik Kolları 6’ıncı olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gerçekleşen
kongrede Ak Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, yeniden seçildi.

A

tatürk Kapalı Spor Salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede,
divan üyelerinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı izletildi.

MESAJLAR OKUNDU
AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Ahmet
Büyük gümüş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
kongre için gönderdiği yazılı mesajlar okundu.Mesajların
ardından Ak Parti Alanya 6. Olağan Gençlik Kongresi açılış konuşması başkan Cemal Yeniacun tarafından yapıldı.

YENİACUN GÜVEN TAZELEDİ
Tek liste ile yapılan kongrede Yeniacun, Gençlik Kolları
Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi.
Kongrede ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, MHP Alanya
İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, AK Parti Alanya İlçe
Başkanı Mustafa Toklu, Antalya Gençlik kolları il Başkanı
Ali Bayram Doğan, Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK
Üyesi Teşkilatlara Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Levendoğlu, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal,
Kemal Çelik'te kongreye katıldı.  Özgür YILMAZ

Balıkesir'de gerçekleştirilen
Yağlı Güreş Birliği Toplantısı'nda İYİ Parti meclis üyesi
Hacı Mevlüt Zavlak Alanya'yı
temsil etti.

B

alıkesir'de düzenlenen ve 50’den fazla
belediyenin katıldığı Yağlı Güreş Birliği Toplantısı’nda Alanya'yı İYİ Partili
Hacı Mevlüt Zavlak temsil etti. Yağlı Güreş
Birliği Başkanı da olan Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın önerisi üzerine İYİ Parti meclis üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, birliğin denetleme komisyonu üyeliğine
seçildi.  Rayıf DOĞRULU

Bilinci açık, enfeksiyon var
Büyükşehir Belediyesinden Böcek'in sağlık durumuna
yönelik yapılan açıklamaya göre, genel seyri iyiye gitmekle
beraber durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Y

eni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun
bakım ünitesinde tedavisine devam edilen
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden açıklama geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesinden
Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından dün yapılan

açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve
tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun
bir tedavi uygulanmaktadır.Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup
genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır"
ifadeleri kullanıldı.  Haber Merkezi
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DünyaÇiçekleriAlanya’da
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Eğitim Sanat Kültür Rus Derneği (EDURUS) Alanya
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “Dünya Çiçekleri” temalı resim sergisi düzenlendi.

Alanya ve
Gazipaşa
merkez oldu

Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde
dünyanın dört bir yanından
getirilen 24 çeşit tropikal meyve
yetiştirilmesiyle birlikte tropikal
meyve üretiminde Türkiye'nin
göz bebeği haline geldi.

ÇİKOLATA VE KAHVE
AĞACI VAR
Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde dünyanın dört
bir yanından getirilen 24 çeşit tropikal meyve
yetiştiriliyor. Tropik meyveler, hem Türkiye'ye
hem de yurt dışına gönderiliyor. Üreticilerin
son dönemde ürün çeşitliliğine yeni tropik
meyveler de eklemek için çalıştığını söyleyen
Alanya Avokadocular Birliği Başkanı ve
Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik
meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Hilmi Sevilgen, "Şu anda çikolata ağacı var.
Çikolata üretimi yapılıyor. Kahve var, ananasa başlandı" dedi.

NASIL BAŞLADI?
Alanya ve çevresinde tropikal meyve üretimi
1960'lı yıllarda muzla başladı. 19 yıl önce ise
Alanya Ziraat Odası'nca çiftinin gelir seviyesini daha da artırmak maksadıyla farklı tropikal meyve üretimi çalışmaları gündeme
getirildi. Deneme ekimlerinin ardından odanın kendi oluşturduğu tropikal meyve istasyonlarında ilk olarak avokado üretimine
geçildi, onu papaya ve mango takip etti. Yapılan çalışmalar sonucu tropikal meyve üretimi
yapan çiftçi sayısı artarken, günümüzde
Alanya ve Gazipaşa bölgesinde avokado, muz,
pitaya (ejder meyvesi), mango başta olmak
üzere kudret narı, liçi, karambola (yıldız meyvesi), passiflora (çarkıfelek meyvesi), guava,
altın çilek, pepino, papaya (ağaç kavunu),
frenk yemişi, kamkat, pomelo, yaban mersini
(blueberry), kivi, longon (kedigözü), feijoa
(kaymak ağacı), yeni dünya (malta eriği), gojiberry, lime limon, ananas, kara sapot (çikolata meyvesi) ve kahve ağacı meyveleri
yetiştiriliyor. 24 çeşit tropikal meyveden avokado, mango, muz, passiflora, papaya gibi
meyvelerinin seri üretimi yapılarak hem Türkiye geneline satılıyor hem yurt dışına ihraç
ediliyor. Bunlar dışında 20'den fazla tropik
meyvenin yetiştirilmesine yönelik de deneme
ekimleri ve çalışmaları yapılıyor.

ALANYA'DA 24 TROPİK
ÜRÜN VAR
Alanya Avokadocular Birliği Başkanı ve
Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik
meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Hilmi Sevilgen, Alanya ve Gazipaşa genelinde
ticari amaçlı yaklaşık 12 meyvenin üretiminin yapıldığını söyledi. Hilmi Sevilgen, "Alanya'da yetişen yaklaşık 24 tropik ürünümüz
var. Bunların başında gelen muzdu. Muzu
artık tropik bile saymıyoruz çünkü artık tamamen içimize işledi. Arkasından avokadomuz, ejder meyvemiz var. Şu anda yeni yeni
hızlı bir şekilde ilerleyen mangomuz var.
Çünkü mango seraya giriyor, orada yetişebiliyor. Bu üretici için çok büyük bir avantaj
çünkü mangonun tropik havası, avokadodan
daha fazla tropik iklim istiyor. Sahilden 100150 metre yüksekliğe gittiğimiz zaman mango
olmuyor. Ama sera içinde olduğu zaman bu
bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında pitaya (ejder meyvesi) var. Pitayanın
yurt dışına ihracatı yapılabiliyor. Kudret narı
var, onun çok büyük faydaları var, onun daha
çok şifa olarak üretilip tüketilmesi gerekiyor.
Yaban elması, mersin üzümü, liçi, passiflora
gibi birçok meyvemiz var" dedi.  Haber Merkezi

IŞILTILI BAKIŞ AÇISI
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Fuaye Salonu’nda gerçekleşen sergide çocukların ışıltılı gözlerinden dünyaya bakma fırsatı bulduklarına dikkat çeken
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı
Mehmet Şahin, “ İki ülke çocuklarının kaynaşmasına
şahit olduk. Çok güzel eserler gördük. Dünya çocukların gözünde bir çiçek bahçesi. Eğitim Sanat Kültür
Rus Derneği (EDURUS) Derneği ile gerçekleştirdiğimiz bu güzel organizasyonun devamında da işbirliği
yapmaya devam edeceğiz. Ben bu başarılı çalışmadaki
emeklerinden dolayı Dernek Başkan Yardımcısı Tatiana Elçi, dernek yöneticileri ve çocuklarımızı tebrik
ediyor başarılarının devamını temenni ediyorum”
dedi.

Alanya Kızılay'dan destek çağrısı
Alanya Kızılay, İzmir'de yaşanan depremde ihtiyacı olanların
yaralarını sarmak için vatandaşlara yardım çağrısı yaptı. Çağrıda
alınması ve alınmaması gereken malzemeler de liste paylaşıldı.

HEDİYELER VERİLDİ
Öte yandan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO)
Başkanı Mehmet Şahin yarışmaya katılan tüm çocuklara içlerinde resim defteri, kuru ve sulu boya seti,
kara kalem seti, palet ve uçlu kalemlerden oluşan
çanta hediye etti.

EDURUS’TAN BAŞKAN ŞAHİN’E
TEŞEKKÜR
Eğitim Sanat Kültür Rus Derneği (EDURUS)
Derneği Başkan Yardımcısı Tatiana Elçi de başkan Şahin’e kendilerine gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti. Elçi açıklamasında,
“Başkanımız Mehmet Şahin’in destekleri ile geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için çok güzel bir
organizasyon yaptık. Her zaman olduğu gibi bize destek veriyor. Buradan derneğimiz ve çocuklarımız
adına Başkanımız Mehmet Şahin’e teşekkür ederim”
diye konuştu.  Haber Merkezi

A

lanya Kızılay vatandaşlara yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: 'Değerli Alanyalılar, Türk Kızılayı Alanya Şubesi
Başkanlığı olarak sizleri acilen depremzedelerin
yardımına davet ediyoruz. Daha önce İzmir Seferihisar’da yaşanan deprem ile ilgili bölgede dağıtılmak üzere ihtiyaç listesi paylaşılmış olup
bölgeden gelen talepler doğrultusunda listede
güncelleme yapılmıştır. Güncel ihtiyaç listesi
aşağıda yer almakta olup, konuyu bilgilerinize
saygılarımızla arz ederiz.'

Kızılay ilk andan beri her türlü maddi ve manevi
destekle depremzedelerin yanındadır diyen
Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici, “Sizlerin
desteği ve el birliği ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inancımız tamdır.
Depremzedeler için bütün yardımlarınızı
otogar karşısında bulunan Türk Kızılay Alanya
Şubesine ulaştırabilir veya 0 538 277 09 44 numaralı telefonla irtibat kurabilirsiniz” dedi.


Rayıf Doğrulu

ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLAR
Kızılay'ın paylaştığı acil ve öncelikli ihtiyaçlar
listesinde: 'gıda kolisi, hijyen seti, nohut, pirinç,
bulgur, kuru fasulye, kırmızı veya yeşil mercimek, sıvıyağ, salça, konserve, piknik kahvaltılık
malzeme, meyve suyu, ikramlık malzeme, battaniye, 0,33 veya 0,50'li su, köpük tabak, bardak.'
olarak duyuruldu.

KESİNLİKLE
ALINMAYACAK
MALZEMELER
Kesinlikle alınmayacak malzeme listesi ise: 'süt,
yumurta, tavuk ve giyim ürünleri' olarak açıklandı.

Alanya'da yatırımcılara taşınmaz fırsatı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), hazineye ait taşınmazların özelleştirilmesi kapsamında 13 ilde bulunan yaklaşık 383 dönümlük
44 taşınmaz ve bir iş hanını satışa çıkardı.

Ö

zelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)'den edinilen bilgiye göre, söz konusu taşınmazlara ilişkin ihale ilanları yayımlandı.34 ihale ile 13 ilde
bulunan yaklaşık 383 dönümlük 44 taşınmaz ve 6 katlı bir iş hanı zemin
katı hariç satışa sunulacak. Taşınmazlar için kasım ve aralık aylarında teklifler alınacak.

TURİZM TESİSİ İÇİN İMKAN
Alanya'da turizm tesis alanı imarlı taşınmaz için 7 Aralık, Manavgat-Sorgun'daki konut imarlı taşınmazlar için ise 25 Aralık'a kadar teklif verme imkanı bulunuyor. Taşınmazlar, sahile bir kilometre mesafede yer alıyor.Ticaret
alanı imarlı İzmir'in Konak, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa, Balıkesir'in Ayvalık
ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçelerindeki taşınmazlar da aralık ayında yatırımcılarını bekliyor.  Haber Merkezi
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‘En kötüyü geride bıraktık’

Pandemi ile mücadele konusunda Antalya olarak en kötüyü geride bıraktıklarını ifade eden Vali Yazıcı; “Antalya olarak pandemide
en kötüyü geride bıraktık. İnşallah bundan sonraki süreçte halkımızın desteği ile vaka sayılarımız düşmeye devam edecek." dedi.

A

mutlaka ön plana çıkarmalıyız” dedi.
Toplantının ardından Kemer Belediyesi’ne geçen Vali Yazıcı’yı, Başkan Necati
Topaloğlu, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları karşıladı. Vali Yazıcı,
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi
aldı.

ntalya Valisi Ersin Yazıcı, Kemer
İlçesi'nde incelemelerde bulundu
ve şehit ailelerini ziyaret etti. Vali
Yazıcı, temaslarına Kemer Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek başladı. Kaymakam
Murtaza Dayanç ve kurum müdürleriyle, ilçenin eğitim alt yapısı, sosyo –
kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler değerlendirildi.

'ESNAFIN ÖZENİ
ÖNEMLİ'

'GÖRMEK İSTEDİĞİNİZ
ŞEKİLDE HİZMET EDİN'
Toplantıda kurum yetkililerine hitap
eden Vali Yazıcı; “Bugün, önemli turizm
destinasyonlarının başında gelen Kemer
İlçemizdeyiz. Kamu çalışanları olarak
hizmetlerimizde birinci önceliğimiz hızlı
ve sonuç odaklı çözümler geliştirmek olmalıdır. Biz nasıl hizmet görmek istiyorsak, vatandaşlarımıza da aynı şekilde
hizmet etmeliyiz.” dedi.

'TURİZM KONOMİSİNE
KATKI SAĞLAYACAK'
İdyros Antik Kenti'nin turizme kazandırılmasının önemli olduğunu belirten Vali
Yazıcı; "Denize çok yakın olması sebebiyle Akdeniz ticareti yapan gemicilerin,
uğrak noktası olduğu düşünülen bir
kent. İdyros Antik Kenti'nin de Kemer ilçesinin merkezinde yer alması turizm
açısından bir avantaj. İdyros Antik Kenti'ni hızlı bir şekilde turizme kazandırmalıyız. Böylece otellerde konaklayan
turistler dışarı çıkarak bölge esnafımıza
da katkı sağlayacağını düşünüyorum.”
dedi.

'SALGINDA EN
KÖTÜSÜNÜ GERİDE
BIRAKTIK'

Pandemi ile mücadele konusunda An-

NEYE DÖNMÜŞÜM
Gel de gör şu halimi neye dönmüşüm
Her yerde dert ıstırap, sanki ölmüşüm
Bu yalan dünyada, inan az gülmüşüm
Çileyle geldim giderim, bu dünyadan
Bir gün olsun gülmedi iki gül yüzüm
Kime doğru desem, ona battı sözüm
Kalbim öyle kırık ki, düzelmez özüm
Çileyle geldim giderim, bu dünyadan
Düşünmedim kimseye, boş yere hile
Doğruyu kırmadım, hata yapsa bile
Bir sevgi yüzünden düştüm dilen dile
Çileyle geldim giderim, bu dünyadan
Gençliğim geçti yaşım oldu altmış üç
Artık böyle, düzenli yaşamak çok güç
O güzel günler sanki bir hayal bir düş
Çileyle geldim giderim, bu dünyadan

talya olarak en kötüyü geride bıraktıklarını ifade eden Vali Yazıcı; “Antalya
olarak pandemide en kötüyü geride bıraktık. İnşallah bundan sonraki süreçte
halkımızın desteğiyle vaka sayılarımız
düşmeye devam edecek. Antalya’nın en
önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de bize düşen en büyük görev şehrimize
gelen
yerli
ve
yabancı
misafirlerimize örnek teşkil edecek şekilde Maske – Mesafe – Temizlik kurallarına uymamız.” diye konuştu.

'İNSANLAR DOĞA İLE
BULUŞMAK İSTİYOR'
Günümüzde İnsanların tatil anlayışının
değiştiğini belirten Vali Yazıcı; “İnsanlar
artık gittikleri turizm merkezlerinde bir
otelde yiyip içip güneşlenmek istemiyor.
İnsanlar kültürle, doğayla, gastronomiyle buluşmak istiyor. Onun için elimizde bulunan bu ve benzeri değerleri

Kemer Liman Caddesi’ndeki esnafları ziyaret eden Vali Yazıcı; “Esnafımızın tedbirlere uymada göstermiş olduğu özen
şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin
sağlığı için çok büyük önem taşımaktadır. Antalya’mız pandemi sürecinde vatandaşlarıyla ve esnafıyla birlikte,
Maske - Mesafe – Temizlik tedbirlerini
uygulamada başarılı bir şekilde devam
etmekte. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum.” dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN
EMANETLERİ'

tirdi. Vatanın bölünmez bütünlüğü için
canlarını feda eden şehitlerimizin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden
Vali Yazıcı, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli. Devletimiz ve
milletimiz şehitlerimizin emanetlerine
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da sahip çıkmaya devam edecek. Devletimizin tüm imkânları kendilerinin hizmetindedir." dedi. Şehitliğin en yüce
makam olduğunu söyleyen Vali Yazıcı
"Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, yakınları
her zaman bu milletin baş tacı olacaktır.
Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanı için hayatını feda
etmek kahramanlığın en büyüğüdür.
Bugün, kahraman şehitlerimize bir Fatiha okumak, hem de ailelerine baş sağlığı taziyesi ziyaretinde bulunmak
istedik.
Bize düşen şehidin ailesinin, yakınlarının yanında olmak. Şehitlerimizi unutmayacağız,
unutturmayacağız.
Devletimiz ve milletimiz tüm şehitlerimize her zaman minnettardır. Sizlere sabırlar diliyorum." diye konuştu. - İHA

Vali Yazıcı, şehitlerimizin
bize
emaneti olarak
bıraktıkları ailelerinin
her
zaman yanında
olacaklarını, kapılarının da her
zaman şehit aileleri ve gazilerimize
açık
olduğunu dile ge-

İzmir için Antalya seferber oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik arama kurtarma timi, enkazda gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca
yine belediye tarafından gönderilen mobil aş evi, gıda kolileri ve battaniyeler, depremzedelere ulaştırıldı

A

ntalya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Ege
Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem haberini alır almaz arama kurtarma ve sosyal hizmet ekiplerini seferber etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na
bağlı 5 adet tam donanımlı kurtarma aracı ve 17 kişilik
arama kurtarma ekibi Hürriyet İstasyonu’ndan İzmir’e
doğru yola çıktı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Akşam saatlerinde İzmir’e ulaşan arama kurtarma timi,
yıkılan binaların olduğu Bayraklı ilçesine gelerek arama
kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin, enkaz altında kalan ya da kalanlar olup olmadığına yönelik çalışmaları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
daha önce Elazığ depreminde de görev alan mobil aşevi
de İzmir’ ulaştı.

Şair Ethem’i kaderin yazılmış böyle
Ne yapsalar da, sen |doğruları söyle
Bulursan mutlu günü, yaşa sevgiyle
Çileyle geldin gidi yon, bu dünyadan

MOBİL AŞEVİ İZMİR'DE
5 bin kişilik sıcak yemek yapabilme kapasitesine
sahip mobil aşevi İzmir’de AFAD ile koordineli şekilde harekete ederek, belirlenen bölgelerde depremzedelere yemek ikramında bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi’ne ait deprem yardım aracı
da yine, Bornova ilçesinde kurulan çadır kente gelerek, deprem korkusuyla evlerine giremeyip dışarıda ve çadırlarda konaklayan vatandaşlara gıda ve
battaniye yardımı gerçekleştiriyor.- İHA

ETHEM
KAYGISIZ

Papağanlar yeni yuvasında

ATV

KANAL A

ALANYA POSTA TV

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni üyeleri Ara (Macaw)
Papağanları için özel yaşam alanı oluşturdu. Türkiye’nin en büyük ‘Ara Papağan’ sergileme barınağı bir dönüm arazi üzerine yapıldı.
07:00

BELGESEL

08:00

ANA HABER

09.30

SABAH POSTASI

10:30

H.MANŞETİ (T)

13.00

ULUSAL HABER

14:00

HABER SAATİ

15:00

SİNEMA

18:00

ULUSAL HABER

18:30

ANA HABER

20:00

ARTI HABER

21:00

HABER SAATİ

22.00

ENGELSİZ YAŞAM (T)

07:00
07:30
08:00
09:30
10:00
12:00
12:30
14:00
15:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
00:00

ANA HABER
MÜZİK SAATİ
SİNEMA GÜNLERİ (T)
BELGESEL
YABANCI SİNEMA
ARA HABER
YABANCI SİNEMA
BELGESEL
MÜZİK SAATİ
ULUSAL HABERLER
BELGESEL
BELGESEL
ANA HABER
A GÜNDEM
A GÜNDEM
ANA HABER

7.00

ÇÝZGÝ FÝLM

8.00

BELGESEL

9.00

SÝNEMA

11.00

BELGESEL

12.30

HABERLER

13.00

CESUR VE GÜZEL(DÝZÝ)

14.00

SES NEFES

16.00

BELGESEL

17.00

SÝNEMA

18.30

ÇÝZGÝ FÝLM

19.30

ANA HABER BÜLTENÝ

20.30

SPOR EKRANI (CANLI)

23.00

BELGESEL

24.00

ATV ANA HABER

SEVİMLİ VE YENİ ÜYELER
KATILDI

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en
büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, en yeni
ve sevimli üyeleri ile zenginleşti. Hayvanat Bahçesi ailesine 10 yeni Ara Papağan katıldı. Hayvanların, doğal ortamlarına yakın barınaklarında
daha güvenli, bakımlı ve rahat yaşamaları için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni
üyeleri 10 Ara Papağan için de özel bir
yaşam alanı hazırladı. Daha önce tavuk
barınağı olarak hizmet veren alan papağanlar için yeniden düzenlendi. Bir dönümlük alanda doğal bir atmosfer
oluşturuldu. Papağanlar kafes yerine
doğal ortamda yaşayacaklar.

YOĞUN İLGİ

Macaw Ara Papağan türünün papağan ailesinin en
büyük türlerinden biri olduğunu söyleyen Hayvanat Bahçesi yetkilileri, “Küçük kafeslerde sergileme yerine onlar için doğal bir barınak hazırladık.
Yeni üyelerimiz eş ve yuva seçimi yaptı. Burada
çok mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Hatta bir çifte
Aşuk ile Maşuk adını koyduk. Üreme programına
aldık, çoğalacaklarını düşünüyoruz. Rengarenk
oluşları ve ilginç sesler çıkarmaları nedeniyle yeni
üyelerimize ziyaretçiler yoğun ilgi
gösteriyor. Zaman içerisinde kademeli olarak bu alan içerisine ziyaretçilerimizi de alacağız. Ayrıca
Darıca Hayvanat Bahçesinden
gelen 22 tane yeşil papağan da ailemize katıldı. Onlar için özel alanlar
oluşturduk” diye konuştu. -İHA
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Tapuda Değer Takip Sistemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık planı ile vergi adaletinin sağlanması ve tapudaki fiyatın değer değişimlerinin takip edilmesi için 2 birim kuruluyor. Toplu Değerleme Sistemi ve Gayrimenkul Değer
Bilgi Sistemi ile 39,1 milyon konutun değer artışı takip edilecek. Böylece vergide adaletin pekiştirilmesi sağlanacak.

5 ay dayanan
antikorlar
bulundu

Kovid-19'a sebep olan SARS-CoV-2 virüsüne
karşı bağışıklığın ne kadar sürdüğü giderek
daha önemli hale geliyor. Bu durum hastaların
yeniden enfekte olup olmaması ve aşıdan ne tür
bir koruma beklenmesi gerektiği için önemli. Yapılan yeni bir araştırmaya göre antikor seviyesi
tahmin edilenden daha uzun sürebilir.

Ö

nceki araştırmalar, iyileşmiş olan Kovid-19 hastalarındaki antikor seviyesinin, semptonların ilk çıktığı andan
itibaren yaklaşık 3 ay sonra azalmaya başladığını ortaya koydu. Ancak Science'ta yeni bir çalışmanın sonuçları
paylaşıldı. Bu çalışmaya göre antikor seviyesi 5 aya kadar korunabilir. Bilim insanları, mart ve ekim ayları arasında Kovid19'a yakalanmış olan 30 binden fazla kişiden antikorlar dahil
bağışıklık hücrelerini içeren kan plazmalarını analiz etti.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
onayladığı 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık planına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Eylül 2020 sonu itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı'na kayıtlı 39,1 milyon adet konut, yazlık ve lojmanın değer artış ile azalışını takip etmek ve adil
bir vergi sistemini yerleştirmek için 2 yeni birim kuracak.

5 AY DEVAM ETTİ
İyileşen hastaların çoğu hafif ve orta şiddette semptomlar yaşadı, ancak hastaneye yatmadılar. Hastalar koronavirüsü tedavi etmek için plazmalarını bağışladı. Belirtilenlere göre
hastaların yaklaşık yarısı yüksek düzeyde antikor üretti.
Araştırmacılar antikor seviyesinin ne kadar süre dayandığına
dair daha iyi bir fikir edinmek için, 121 katılımcıdan oluşan
daha küçük bir gruba odaklandı. Antikor seviyesini birkaç
kere ölçtüler. İlk semptonların çıkmasından 1 ay sonra, ardından 52, 82 ve 148. günlerde katılımcıların antikor seviyesi
ölçüldü. Çalışmanın sonunda çoğu kişide önemli seviyede antikor bulundu. Daha bu antikorlar, SARS-CoV-2'yi 5 ay boyunca laboratuvarda hemen hemen aynı seviyelerde nötralize
etmeye devam etti.

TOPLU DEĞERLEME
SİSTEMİ
Bu kapsamda Çevre Bakanlığı gayrimenkullerin
vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi amacıyla Toplu Değerleme Sistemi'ni kuracak. Sistemin geliştirilmesi için Dünya
Bankası finansmanlı danışmanlık hizmeti 2021 yılında kullanılacak.
Bakanlık, böylece sistemin devreye sokulması ile
vergide adaletin pekiştirilmesini sağlayacak. Sistemin tasarımı ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapı bakanlık tarafından
oluşturulacak.  Haber Merkezi

DAHA FAZLA ANTİKOR

Yeni nesilde COVİD-19 tehlikesi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüsün toz bulutlarıyla ülkeden
ülkeye taşınmasının mümkün olmadığını söyleyerek "ilk dalgada neredeyse hiç görülmeyen çocuk vakaların sayısı toplum içinde oldukça arttı" ifadelerinde bulundu.

K

uzey Kore'de geçen hafta, Çin'den geldiği ve ülkeye koronavirüs getireceği
söylenen 'sarı toz bulutu' nedeniyle
halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toz bulutu ile virüsün taşınmasının mümkün olmadığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan konuyla ilgili şu
ifadelere yer verdi:
"O kadar uzun süre dış ortamlarda yaşamıyorlar; ama bakteriler için zaman zaman öne
sürülür. Fakat hiç doğrulanmadı. Biz de bir
ara, 'Afrika'da çöllerden acaba menenjit mikrobu geliyor mu?' diye çalışmalar yaptık, ama
göstermedi. Koronavirüsün tozla bir ülkeden
bir başka ülkeye gitmesi mümkün değil. Günlerce süren bir iş bu. Örneğin, virüsün Çin'den
Kore'ye gitmesi için baya bir süre geçmesi
lazım, canlı kalması mümkün değil zaten.
Hava akımı ile özellikle damlacıkların havada
daha uzak mesafelere gitmişliği gösterilmiş,
ancak bir şehirden başka bir şehre gitmesi çok
mümkün değil. Ancak normalde havada 1.5
metre mesafe giderken, örneğin havalandırma

veya rüzgar varsa bunun 9-10 metre gidebildiği gösterilmiş en fazla. Onun dışında kilometrelerce gitmesi söz konusu değil".

YAĞMUR TEHLİKELİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yağmur ile koronavirüsün bir ilgisinin olup olmadığına ilişkin,
"Yağmurun virüs ile çok direkt ilgisi yok; ama
maske ile var. Yağmurların başlamasıyla göreceğiz ki maskeleri taktığımızda maskeler ıslanacak. Şu anda kullandığımız cerrahi
maskeler ıslandığı anda özelliğini yitiriyor.
Onun için mutlaka tedbirleri alıp, hazırlıklı olmalıyız, herkes bir şemsiye bulundurmak zorunda. Yüzümüz ıslansa çok önemli değil; ama
maske ıslandığında sürekli onu değiştirmek
zorunda kalırız. Yağmurun olumsuz etkisi
söyle düşünülebilir; insanlar kalabalık ve kapalı ortamlara girmek zorunda kalırlar, böyle
bir negatif etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.

" ÇOCUK VAKA SAYILARI
ARTTI"
Türkiye'de çocuk koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Bakanlık, 'vakaların şu kadarı çocuk' diye günlük
paylaşmadığı için tam bilmiyoruz; ama şunu
biliyoruz, çocuk vakaları oldukça arttı. Biz ilk
dalgada neredeyse hiç görmedik, ama kısa sürede sadece 23 tane bizim merkezimizin hastası oldu. Bu da toplumda çocuk vaka
sayılarının oldukça arttığını gösteriyor. Çocuklar, evet daha hafif seyrediyor; ama milyonlarca çocuktan bahsediyorsak bunların
içinde binlerce hastanelere yatan, yüzlerce
yoğun bakım ihtiyacı olan, içinde de bir miktar kaybettiğimiz çocuk var. Çocuk vakalarının arttığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.


Haber Merkezi

Çalışmayı yapan ekibin lideri olan profesör Ania Wajnberg
yaptığı açıklamada, güçlü antikor seviyesi bulmalarının sebebinin kullandıkları testle ilgili olabileceğini söyledi. Wajnberg,
bağışıklık sistemi için çekici bir hedef olan koronavirüs spike
proteininin bir kısmına özgü olarak, vücudun o bölgeye yönelik daha fazla antikor ürettiğini söylüyor. Profesör Wajnberg,
diğer araştırmacıların virüsün farklı kısımlarına yönelen antikorları tespit etmek için farklı çalışmalar yapmış olabileceğini ve bu yüzden hızla azalmayı tespit etmiş olabileceklerini
belirtti.

UZUN SÜRE VÜCUTTA KALIYOR
Çalışma ekibi, 5 ay boyunca dayanabilen antikorlar
buldu. Uzun süre vücutta kalan bu antikorlar, büyük olasılıkla uzun vadede bağışıklık sistemini aktif tutmak için kemik
iliğindeki bağışıklık sistemi tarafından üretiliyor. Temeli ise
vücudun son zamanlarda gördüğü virüs veya bakterilere dayanıyor. Kemik iliği temelli hücreler işin içine girdiğinde, antikor seviyesinin birkaç ay boyunca sabit kalması mümkün.


Haber Merkezi
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Türkiye ilk 3’te
Salgında ikinci dalganın yaşandığı dönemde Ruslara
'tatile gitmek istedikleri ülkelerin hangileri olduğu soruldu. Türkiye'nin ise ilk sıralarda yer aldığı öğrenildi.

SICAK ÜLKELERİ
SEÇİYORLAR
Online rezervasyon sitesi OneTwoTrip, Rus turistlere “Salgının ikinci dalgası devam ederken hangi ülkede bulunmak isterdiniz?” diye sordu. Anket
katılımcılarının yüzde 56’sı, koronavirüs salgınının
ikinci dalgası sırasında sıcak ülkelere gitmek istediklerini söyledi.

%7 TÜRKİYE DEDİ
TürkRus'ta yer alan habere göre, araştırmaya katılanların yüzde 7’si “Türkiye” cevabını verdi. Listenin
başındaki ülkeler ise Tayland (yüzde 9) ve Endonezya (yüzde 8) oldu.
İspanya, İtalya, ABD, Portekiz, Gürcistan, Küba,
Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Yunanistan da
Rus turistlerin salgının ikinci dalgasını geçirmek istedikleri diğer ülkeler. - Haber Merkezi

Ziyaretçi sayısı %57 düştü
Kültür ve Turizm Bakanlığı, eylül ayında ve yılın 9 aylık
dilimine ait ziyaretçi verilerini açıkladı.

A

çıklanan rakamlara göre, eylül
ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi
sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,64 oranında azalarak 2
milyon 534 bin oldu. Bu rakamlarla eylül
ayında, ağustos ayındaki 2 milyon 192 bin
rakamı da aşılmış oldu.
Ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde
Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde
71,34 düşüşle 11 milyon 910 bine geriledi.
Geçen yılın ilk 9 ayında 41 milyon 564 bin
ziyaretçi ağırlayan Türkiye, bu yılın aynı
döneminde toplam 29 milyon 654 bin ziyaretçi kaybetti.

EN ÇOK ZİYARETÇİ
GİDEN ÜLKELER
Ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke
1 milyon 421 binle Rusya Federasyonu
olurken, onu 912 binle Almanya, 772 binle
Ukrayna, 727 binle İngiltere, 232 binle
Fransa ve 215 binle Hollanda takip etti.


Haber Merkezi

Kredi kartında faiz oranları değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayınladı.

M

erkez Bankası'nın yaptığı düzenlemeye
göre, 1 Kasım'dan itibaren TL cinsinden
kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık
azami akdi faiz oranı yüzde 1,46; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,76; yabancı para cinsinden
kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami
akdi faiz oranı yüzde 1,17; aylık azami gecikme faiz
oranı yüzde 1,47 olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),
"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının güncel piyasa koşullarını
yansıtan, öngörülebilir ve kurala bağlı bir yöntem ile belirlenmesine karar verilmiştir.’’
açıklamasıyla kredi kartlarındaki faiz oranlarının değiştirileceğini duyurmuştu. Buna
göre kredi kartı işlemlerinde
uygulanacak azami faiz oranlarının belirlenmesinde, fonlama maliyetinin göstergesi
olarak, bankaların ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranları dikkate alınarak Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:

2020/4) çerçevesinde hesaplanan referans oran esas
alınacak. Türk lirası cinsinden uygulanacak aylık
azami akdi faiz oranı, söz konusu referans orana 55
baz puan eklenerek belirlenecek.

YENİ FAİZ ORANLARI
Buna göre, 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak
üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde
uygulanacak aylık azami akdi
faiz oranı yüzde 1,46; aylık
azami gecikme faiz oranı yüzde
1,76; yabancı para cinsinden
kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz
oranı yüzde 1,17; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,47 olarak hesaplanmıştır.
Söz konusu yönteme göre hesaplanan oranlar her ayın sondan
beşinci iş günü TCMB resmi internet sitesinde İstatistikler/
Bankacılık Verileri/ Kredi Kartı
İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları bölümünde ilan edilecek ve takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerli olacaktır."  Haber Merkezi

‘Antalya’da turizme yeni soluk’

F

enix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Mavi, Antalya'da yaptıkları karma proje
için ''Antalya'da turizme yeni bir soluk getiriyoruz'' dedi.
Fenix Yapı Antalya'da 'Fenix Center' isimli bir
proje hayata geçiriyor. Otel, AVM ve konuttan
oluşan projeyle ilgili açıklama yapan
Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Mavi, projenin otel bölümüyle
ilgili şunları söyledi:
“Antalya’nın üst gelir grubu turist
potansiyeline uygun bir marka karması hazırlıyoruz. Suit otel işletmemizle de Antalya turizmine yeni bir
açılım getiriyoruz. Daha önce konut
alan bir Alman yatırımcı yılın 1 ayı
evi kullanıyor, kalan 11 ay boş tutuyordu. Artık bizden alım yapan bir
yatırımcı dairesini suit otel konseptiyle işletmeye verebilecek ve kısa

sürede konut kendini amorti edebilecek. Yeni modelimiz şimdiden büyük ilgi görüyor. Hatta
emekli Alman müşterilerimiz bir an önce projenin hayata geçmesi için gün saymaya başladı. Bu
sistem, yatırımın geri dönüş hızını da çok artıran
bir iş modeli.”  Haber Merkezi

BETON PARKE VE BORDÜR
SATIN ALINACAKTIR
ALANYA BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TAMİRAT İŞLERİNDE KULLÜZÇEŞİTLİ EBATLARDA BETON PARKE VE BORDÜR ALIMI alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2020/570898
1-İdarenin
a) Adresi
: OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93
ALANYA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası
: 2425102155 - 2425387002 - 2425102157
c) Elektronik Posta Adresi
: ihale@alanya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 59500 ADET BETON BORDÜR, 97500 m² BETON PARKE TAŞI,
4500 ADET BETON KANAL ELEMANI VE 23000 ADET GÖRME
ENGELLİ TAŞI TAMİRAT İŞLERİNDE KULL.ÜZ.ÇEŞİTLİ
EBATLARDA BETON PARKE VE BORDÜR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: T.C.ALANYA BELEDİYESİ
c) Teslim tarihi
: MALZEMELER ALANYA BELEDİYESİ`NE AİT
MAHMUTLAR-DEMİRTAŞ-AVSALLAR-PAYALLAR VE MERKEZ
ŞANTİYELERİNDE BULUNAN DEPOLARA AYRICA ŞEHİRİÇİ
ÇALIŞMA ALANLARINA TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİMAT
YIL SONUNA KADAR İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE SÜREKLİ
ALINACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI
(OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 ALANYA / ANTALYA)
b) Tarihi ve saati
: 25.11.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK
HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Basın Ant. 1245745
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AKDENİZ NAKLİYAT EVDEN EVE

İZİN
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NAKLİYAT

Her gün: Ankara - İstanbul İzmir ve diğer iller

EVDEN EVE
NAKLİYAT
KURUMSAL TAŞIMACILIK

Paketlemeli - Ambalajlı Sözleşmeli
Referanslı - Asansörlü Taşımacılık

Adres: 25 metrelik yol üzeri Jandarma kavşağı Dayıoğlu Oto Yıkama karşısı - ALANYA

Tel: 0242 511 28 32 - Gsm: 0532 417 99 17

PALMİYE
EMLAK’tan
SATILIK / KİRALIK DAİRELER
1 - Zimbitlik yanı İli birleşik daitire 4+1 220 m2

850.000 TL

2 - Adliye yakının da lüx dailerler

420.000 TL

3 - Çimen Otel yanı denize sıfır full eşyalı asansörlü

720.000 TL

4 - İçinde kiracısı bulunan faal durumda hamam satılıktır.1.800.000 TL
5 - Çimen Otel sokağında 2 birleşik DÜKKAN faal full eşyalı 950.000 TL

ARSALAR
1- Demirtaşda imarlı arsa denize 500m uzaklıkta 930 m2 750.000 TL

DAİRELERİNİZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR
HER TÜRLÜ ARABA İLE TAKAS OLUNUR
Şekerhane Mah. Tevfikiye Cad. Kaymaklı Sok. Malan işh. 2/D
Tel: 0242 511 60 07 - Fax: 0242 513 00 59
GSM: 0532 446 94 28
palmiyeemlak@hotmail.com

KONAK HAN
EMLAK – KOÇAK GAYRİMENKUL
ALANYA ŞUBESİ
SATILIK DAİRELER

1) Kızlarpınarı Mah. 3+1 bakımlı
2) 25 Mt.lik yol kenarı 1.kat 2+1
3) Cikcilli Mah. Site içi 3+1
4) Kızlarpınarı Mah. 3+1 dubleks
5) Çıplaklı Mah. yeni bina 3+1
6) Obagöl mevkiinde 2+1
7) Şifa poliklinik civarı 3+1
8) Konaklı Güzelbağ yolu üzeri 2+1
9) Çıplaklı’da yeni bina 2+1
10) Tepe Bektaş arası 4+1 site içinde müstakil villa

465.000 TL
450.000 TL
450.000 TL
725.000 TL
650.000 TL
300.000 TL
480.000 TL
365.000 TL
460.000 TL
150.000 €

SATILIK DÜKKANLAR

1) Çevreyolu kenarında 150 m2
2) Cuma pazarı üst girişinde 120+120m2
3) Güllerpınarı 300 m2 kurumsal firma kiracılı
4) Sugözü Mah. Çevreyolu üstü 550 m2 - 3 katlı

SATILIK ARSALAR

1) Kestel Yangılı mevkii 1250 m2 arsa
2) Çıplaklı’da 670 m2 arsa 5 kat imarlı
3) Elikesik’te 775 m2 bahçe
4) Oba yeni devlet hastanesi yanı 800 m2 arsa
5) Elikesik Asar mevkiinde 26.500 m2 bahçe
6) Oba Stadyum güneyi 1680 m2
7) Kestel’de manzaralı 800m2
8) Kestel 3. bölgede 1000 m2 arsa
9) İmamlı’da suyu evi hazır sökülmüş 17 dönüm tarla
10) Güzelbağ’da yayla için imarlı arsa 800 m2

1.000.000 TL
250.000 €
950.000 TL
1.750.000 TL
150.000 €
150.000 €
150.000 TL
3.000.000 TL
2.500.000 TL
900.000 TL
125.000 €
850.000 TL
2.300.000 TL
175.000 TL

Not: Her bölgede arsa ve dairelerimiz mevcuttur. Alınır – Satılır

Saray Mah. Cangal sokak tansaş doğusu
Yurdakul apart.no:2
Tel: 519 49 90 Gsm: 0532 242 47 70
e-mail: konakhanemlakalanya@hotmail.com

www.konakhanemlak.com

513 73 00
513 96 00

SERi iLANLAR
ELEMAN

ELEMAN

KISA YOLDAN HEDEFE ULAŞTIRIR...

ELEMAN

SATILIK

SATILIK

SATILIK ARSA
Alanya Soğukpınar’da satılık
arsa içersinde müstakil ev var
çeşitli meyve ağacı elektriği suyu
SATILIK ARSA

ELEMAN
İnsaat firmasi ofisimizde
calışmak üzere bayan
servis elemanı
alınacakdır. Giyimine özen
gösteren temiz güleryüzlü
20-30 yaş aralığında olması
tercih edilir.
2500 TL maaş+
yemek+sigorta.
Gsm: 0530 175 83 89

Avsallarda deniz manzaralı
9.000 m2 imarlı arsa

ELEMAN
Emlak satışında çalışacak
İngilizce bilen bay-bayan
satış danışmanı alınacaktır.
Müracaat:Küçüker İnşaat
Gsm: 0 544 577 62 00

: 0242 513 68 87

SATILIK
SATILIK ARSA
Alanya Elikesik Mah.
Deniz liman manzaralı
1465 m2 arsa satılıktır
Fiyat: 325.000 TL
Tel : 0242 513 68 87
Gsm : 0532 540 07 76

SATILIK
SATILIK ARSA
Akçatı Köyünde satılık
1000 m2 tarla
Fiyat : 85.000 TL
Tel

: 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76

DEVREN KİRALIK KAFE
Yeni adliye bitişiği kafe-restaurant

SATILIK HAMAM

iş değişikliği nedeniyle acilen

Otogar civarı Bluestar Otel önü

devren kiralık veya iş ortaklığı

faal durumdaki hamam satılıktır.

Gsm : 0542 346 25 24

Gsm : 0532 446 94 28

DEVREN KİRALIK

ELEMAN
40 yaşı geçmemiş
Mobilya taşıma konusunda
tecrübeli Elemanlar
aranıyor. 2.500 TL Maaş +
Sigorta + Yemek + Agi
Gsm: 0505 981 81 64

ELEMAN
Restaurantımızda
çalıştırılmak üzere
Alakart ustası ve
kebab ustası alınacaktır.
Adres: Cikcilli Restaurant
Gsm: 0537 776 64 68

Tel

Gsm : 0532 613 76 62

ELEMAN
Oba mahallesinde bulunan
restaurantımızda
çalıştırılmak üzere
deneyimli garson,paket
servis ve bulaşıkçı
elemanlar alınacaktır.
Gsm: 0544 479 72 90

ELEMAN
Yön Soğutma’da çalışacak
beyaz eşya, küçük ev
aletlerinden anlayan usta
alınacaktır.
Gsm: 0555 207 37 75

Fiyat : 480.000 TL

Gsm : 0532 540 07 76

ELEMAN
Araçlı ve motorlu
paket dağıttım personelleri
aranmaktadır
Gsm: 0538 048 61 74

ELEMAN
Bakım-arıza-montaj
işlerinde çalışacak
çalışma arkadaşları
alınacaktır.
MESAS ASANSÖR
Gsm: 0242 514 46 19

mevcut.3000 m2 dir .

kat karşılığı inşata verecektir.

ELEMAN
50 yaşı geçmemiş ehliyetli
tecrübeli mobilya montaj
elemanı aranıyor.
3.500 TL Maaş+Sigorta
+Yemek+ Agi
Gsm: 0505 981 81 64

ELEMAN
Emlak sektöründe;İyi derecede ingilizce ve almanca
dilini bilen,prezentabl baybayan çalışma arkadaşları
aramaktayız.Başvurular
şahsen yapılacaktır.Ön
görüşme için 05326051425
nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Alanya EMR
Emlakİnş.Ltd.Şti
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ELEMAN
OLGU A.Ş. merkezi
şubelerinde çalıştırılmak
üzere, yabancı dil (ingilizce,
rusça) bilen satış elemanı,
muhasebe departmanında
çalışacak eleman ve online
satış konusunda tecrübeli
eleman aranıyor.
Tel: 0242 515 26 26
ELEMAN
Kuyum sektöründe faaliyet
gösteren firmamızın Alanya
merkezde bulunan ofisinde
çalıştırılmak üzere tecrübeli
MUHASEBECİ
aranmaktadır.
Ayrıca kuyumda tecrübeli
satış elemanları
aranmaktadır.
Tel: 0242 511 20 22
ELEMAN
Konaklı Mahallesi'ndeki
ofisimize, bujiteri üzerine
satış yapacak bayan
pazarlama elemanı
alınacaktır. Sigorta+ ve prim
verilecektir.
Gsm: 0531 498 03 43
ELEMAN
Cuma Pazarı ile 25 Metrelik
yol arasında Selçuk Erkek
Kuaföründe çalışacak acil
usta ve kalfa aranıyor.
Gsm: 0537 546 7009

ELEMAN

-Arapça
- İngilizce
- Almanca İskandinavca
- Polanca
- Çekçe
bilen infocular
alınacaktır.
Maaş + Prim

1- Şıhlar Köyü Ada 213 parsel 1
Fiyatı: 65.000 TL
2- Gözüküçüklü köyü A:142, P:4, 3868 m2 Fiyatı: 300.000 TL
3- Mahmutlar’da A-09, P-3502, 508 m2
Fiyatı: 250.000 TL
deniz manzaralı
4- Kargıcak’ta AD-307 P:12, 501 m2
Fiyatı: 350.000 TL
5- Sapadere köyü A-339 P-15, 1455 m2
Fiyatı: 110.000 TL
6- Şıhlar köyü Ad-205, P-5, 1204 m2
Fiyatı: 75.000 TL
7- Yeşilöz köyünde A-0, P-490, 1500 m2
Fiyatı: 300.000 TL
8- İmamlı köyünde 7500 m2 tarla
Fiyatı: 750.000 TL
9- İmamlı köyü 10500 m2
Fiyatı: 1.000.000 TL
10- Çamlıca köyü A-210, P-6,
Fiyatı: 100.000 TL
11- Özvadi köyü 800 m2 müstakil
Fiyatı: 180.000 TL
12- Yeşilöz köyü 1200 m2 tarla
Fiyatı: 150.000 TL
13- Aliefendi köyü müstakil ev 370 m2

Fiyatı: 160.000 TL

Gsm: 0507 946 93 98
0536 417 85 92

GÜMÜŞ TAKILAR VE
AKSESUAR DÜKKANI

Alanya Yeşilöz Mah. 2528 m2
tarlamız satılıktır .

İş değişikliği nedeniyle yeni

Fiyat : 425.000 TL

sezon gümüş takılar ve

Tel

aksesuarlar çok uygun

Gsm : 0532 540 07 76

: 0242 513 68 87

fiyata satılıktır.
Gsm : 0533 571 93 92

KİRALIK İŞYERİ

ELEMAN
Konaklı yolu üzerinde 750 m2

5 YILDIZLI
OTELLERİMİZDE

KİRALIK HAMAM

2 katlı işyeri uygun fiyata

görevlendirilecek

Sahibinden faal durumda, kira

kiraya verilecektir.

getirisi yüksek, kiracısı hazır

Gsm : 0533 569 89 33

İskandinav dilleri veya
ingilizce-almanca dillerinden birini bilen bay-

Fiyat : 1.800.000 TL

bayan RESEPSİYONİST

Gsm : 0532 446 94 28

alınacaktır.

Gsm: 0532 601 11 13

SATILIK ARSA
Türktaş Mah.102 ada 7 parsel

(12 ay iş imkanı)

SATILIK DAİRE

905 m2 satık arsa ve müstakil ev

Mahmutlar’da deniz manzaralı
PERSONEL ARANIYOR...

Fiyat : 445.000 TL

270 m2, 4+1 dubleks
Tel

Tekstilde tecrübeli, yönetici,
kasiyer ve tezgahtar
kadrolarında personel

Gsm : 0532 540 07 76

aranmaktadir.
Müracat: Neva Outlet
Ali Kemal Sözen
Gsm: 0532 574 15 99

SATILIK RESTAURANT
Oba mahallesi Alkü devlet
hastanesi yanında lokas-

ELEMAN

yonu güzel bir noktada

Firmamıza
hasar danışmanı ve

Gsm: 0532 362 67 54

ELEMAN

faaliyet gösteren franchise
restaurantımız sağlık
sorunu nedeniyle satılıktır.
Gsm : 0532 653 11 71

BİLİŞİM ASANSÖR’de

SATILIK ARSA

çalışacak asansör ustası

Alanya Kuzyaka mevkinde

aranmaktadır.

satılık tarla içerisinde ister

Tel : 0242 522 55 02

iş yeri ister ev olarak

Gsm: 0532 496 58 80

kullanıma hazır ev .
2482 m2 olan yerimiz

ELEMAN
Bisiklet servisinde çalışacak
tecrübeli usta aranmaktadır.
Tel: 0242 515 26 26

: 0242 513 68 87

Fiyat : 83.000 Euro
Gsm : 0545 541 41 40

satılıktır.
Fiyat : 625.000 TL
Tel

: 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76

KUAFÖR SALONU
Alanya merkezde
bulunan kuaför salonu

Gsm: 0530 218 72 07

oto boyacı alınacaktır.

SATILIK ARSA VE DAİRELER

SAHİBİNDEN SATILIK

SATILIK ARSA

devren kiralıktır.
Gsm : 0531 669 89 89

DEVREN KİRALIK HAMAM
Alanya Damlataş’ta bulunan
Çemberlitaş Hamamı devren
kiralıktır. Detaylı bilgi telefonda
verilmektedir.
Gsm : 0543 384 70 05
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SERi iLANLAR

KISA YOLDAN HEDEFE ULAŞTIRIR...
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SATILIK DAİRELER VE DÜKKÂNLAR
ALANYA BÖLGESİNDE HER TÜRLÜ
GAYRİMENKUL DEĞERİNDE
ALINIR, SATILILIR VE KİRALANIR.
***
HAZIR MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN
SATILIK KİRALIK GAYRİMENKULLER
ARANMAKTADIR.
ALANYA GRUP EMLAK - ALÝ ÖZSOY
Adres: OBA MAH. ESKİGAZİPAŞA CAD. 42/Z2
KOÇTAŞ CİVARI OBA TAHTAKALE MARKET KARŞISI
GSM/WatsApp: +90 532 426 68 24

GOLD YAPI EMLAK
İNŞAAT OFİSİ - IMMOBILIEN
SATILIK - KÝRALIK DAÝRELER

EGE EMLAK
GÜLERYÜZLÜ, SAMİMİ ve GÜVENLİ HİZMET

MAHMUTLAR’DA DAİRELER

1) Otogar SGK civarı 2.kat 2+1 asansörlü

365.000 TL

1- BAKIMLI HAVUZLU SİTEDE 2+1, 1.KAT

2) Çıplaklı’da sıfır 3+1 güney cephe

500.000 TL

3) Oba çarşamba’da 4+1 sıfır dubleks havuzlu

750.000 TL

2- BARBAROS CAD. ÇAKIR KAVŞAĞI 4.KAT 2+1 MOBİLYALI

475.000 TL

3- ATATÜRK CAD. 1+1 YENİ BİNA MOBİLYALI

265.000 TL

4- ATATÜRK CAD. 2+1 YENİ BİNA GİRİŞ KAT HAVUZLU

375.000 TL

5- ÇAKIR CAD. 2+1 RESİDANCE 3.KAT

400.000 TL

6- BARBAROS CAD. SIFIR LC WAİKİ ÜZERİ 6.KAT

650.000 TL

4) Çıplaklı’da 2+1 , 4 cepheli sıfır

500.000 TL

5) Cikcilli’de sıfır havuzlu 3+1 - 160 m2

700.000 TL

6) Elaksa cami civarı 4+1 dubleks

650.000 TL

7) Oba’da sıfır 2+1 dükkan üstü

370.000 TL

8) Mola kavşağı Akbank arkası 20 m2 dükkan

330.000 TL

9) Hacette 26 m2 dükkan

270.000 TL

10) Cikcilli’de sıfır 4+1 dubleks havuzlu

800.000 TL

KÝRALIK DAÝRE VE DÜKKANLAR
1) Kestel’de 1+1 daireler
2) Şekerhane Mah. cuma pazarı civarı 3+1 asansörlü 5.kat

1.000 TL
2.000 TL

270.000 TL

SATILIK ARSA
1- YEŞİLÖZ’DE DENİZ MANZ. 965 M2
2- KARGICAK’DA DENİZ MANZ. İMARLI 1220 M2
3- MAHMUTLAR’DA İMARLI 350 M2
4- KARGICAK 400 M2 VİLLA ARSASI

300.000 TL
900.000 TL
700.000 TL
375.000 TL

KİRALIK
1- MAHMUTLAR ÇAKIR CAD. YENİ BİNA
2- MAHMUTLAR FATİH CAD. 1+1, 3.KAT EŞYALI
3- ALANYA PANAROMA OTEL YAKINI 3+1 MOBİLYALI

KAT KARÞILIÐI ARSALAR
1) Bektaþ’da 1400 m2 - %20 - 2 kat imarlý villa arsasý
2) Çıplaklı’da 1500 m2 , %20 - 5 kat imarlı
3) Çıplaklı’da 4000 m2 - %20 - 6 kat imarlı manzaralı
4) Çıplaklı’da 1170 m2 , %20 - 5 kat imarlı

1.750 TL
700 TL
2000 TL

Bütçenize uygun birçok seçenekler
EGE EMLAK - Muhittin Yýldýrým
1996’dan bu güne... HİZMETİNİZDEYİZ

SATILIK ARSALAR
1) Dim üzümlü’de 2300 m2 harfiyatı yapılmıi baraj manzaralı
2) Payallar’da 1727 m2 %20-4kat imarlı
3) Oba’da 701 m2 - %20 - 4 kat imarlı
4)Oba’da 6 dönüm tarla tamamı
5) Çıplaklı’da 555 m2 %20 - 5 kat imarlı ticari alan

3000.000 TL
1.600.000 TL
1.200.000 TL
1.650.000 TL
850.000 TL

Hasbahçe - Cikcilli - Kestel’de kat karşılığı arsalar

Gayrimenkulleriniz değerinde alınır-satılır
Hasan Ali TUNCER
0532 409 54 11

Bilal ETYEMEZ
0537 596 55 15

Daire-Villa-Arsa-Dükkan-Otel-Alım Satım & Danışmanlık

Şekerhane Mah.Cuma Pazarı Şanlı Apt.No:13/E
Tel & Fax: 0242 513 71 77
ALANYA
goldyapiemlak@gmail.com - hasanalituncer@hotmail.com

Adres: Mahmutlar Mh. Barbaros Cd. 207 Sk. No:8 B/A
Merkez Cami Karşısı ALANYA/ANTALYA, 07450
Telefon: (0242) 528 52 41- Cep: 0532 294 89 44 - 0 505 783 16 44

1-ŞEKERHANE MAH. 3+1 145m2

495.000 TL

2-HACET MAH. 6+1 DUBLEKS 200m2

735.000 TL

3-FIĞLA MAH. 4+1 DUBLEKS 180m2

790.000 TL

4-SARAY MAH.(DAMLATAŞ TA) 2+1 90m2,

515.000 TL

5- SARAY MAH. (DAMLATAŞTA) 2+1 100m2

535.00 TL

6- ŞEKERHANE MAH. 3+1 130m2

430.000 TL

7-SARAY MAH. 3+1 140m2

650.000 TL

8-HACET MAH. 3+1, 130m2,

670.000 TL

9-ÇIPLAKLI MAH. SIFIR 2+1 DAİRELER

480.000 TL

10-ÇIPLAKLI MAH. SIFIR 4+1 DUBLEKS 220m2

750.000 TL

11- SARAY MAH. 1+1 SİTEDE MOBİLYALI 60m2

475.000 TL

12-MAHMUTLAR MAH. 1+1 SİTEDE MOBİLYALI 63m2

485.000 TL

13-MAHMUTLAR MAH. 2+1 SİTEDE 95m2

435.000 TL

14- KADIPAŞA MAH. 4+1 DÜZ AYAK 230m2
15-SARAY MAH. 3+1 DUBLEKS MOBİLYALI 180m2,
16-BEKTAŞ MAH. 3+1 HAVUZLU VİLLA 180m2
17-KARGICAK MAH. 4+1 MÜSTAKİL HAVUZLU VİLLA 200m2

1.249.000 TL
78.000 EURO
125.000 EURO
225.000 EURO

SATILIK ARSA, BAHÇE VE TARLA
1-İMAMLI MAH. 6 DÖNÜM SU YOL MEVCUT

600.000 TL

2-YEŞİLÖZ MAH. 28.5 DÖNÜM D-400 E SIFIR 8 DÖNÜM KAPALI 10 MİLYON TL
3-İMAMLI MAH. 7 DÖNÜM YOLU MEVCUT

650.000 TL

4-İMAMLI MAH. 10.500m2

850.000 TL

5-DERETÜRBELİNAS MAH. 932m2 YOL SU ELEKTRİK MEVCUT BAHÇE
95.000 TL
6- KIZILCAŞEHİR MAH. 2 DÖNÜM İMARLI ARSA
7-OBA MAH. 3 DÖNÜM ARSA

(DÖNÜMÜ)

8- ÇIPLAKLI MAH. KAT KARŞILI 2.496m2 %50

1.250.000 TL
400.000 EURO
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KESTELSPORGENÇLERLEKAZANDI
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta Milli Egemenlik Stadında Bursa Yıldırımspor'u ağırlayan Alanya Kestelspor, sahadan 3-2'lik skorla
galip ayrıldı. Kestelspor'a galibiyeti getiren golleri Efe Görgülü, Ali Berke Timurcioğlu ve Talha Yünkuş'tan kaydetti.

TURGAY SOYSAL TENİS
AKADEMİSİNDEN BÜYÜK BAŞARI
Turgay Soysal Tenis Akademisi, Manavgat'taki
turnuvada Türkiye şampiyonluğu elde etti.



Alanya Kestelspor'un iki haftalık galibiyet hasreti Bursa Yıldırımspor maçında son buldu

EFE VE ALİ BERKE SAHNEYE ÇIKTI

M



Alanya Kestelspor, Misli.com 3. Lig 4. Grup 7. hafta karşılaşmasında Bursa Yıldırımspor ile evinde karşılaştı.
Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan ve 80 kişilik
sporseverinde izlediği mücadeleye temsilcimiz, eksik
oyuncuları nedeniyle genç oyunculardan kurulu bir kadro
ile çıktı. Kestelspor'un iyi başladığı karşılaşmada ilk gol
16'ncı dakikada Efe Görgülü'den geldi. Kestelspor'un orta
sahadaki dinamosu Ali Berke Timurcuoğlu 37'de durumu
2-0'a taşıdı. Konuk ekip Bursa Yıldırımspor ilk yarının
uzatma dakikalarında Hüseyin Çelik'le farkı 1'e indirirken devre 2-1 Kestelspor'un üstünlüğü ile geçildi.

50 Yaş grubu Türkiye Şampiyonu olan sporcular

anavgat Çalın Ali Bey’de 05-10 Ekim
2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye
Senyör Takımlar Şampiyonası’nda
Alanya’yı temsilen Turgay Soysal Tenis Akademi Spor Kulübü katıldı. Turgay Soysal Tenis
Akademi Spor Kulübü, turnuvada 45 ve 50 yaş
kategorilerinde takım olarak Türkiye Şampiyonu, 25 ve 60 yaş kategorilerinde de Türkiye
üçüncüsü olma başarılarını gösterdi. Alanya Belediyesi’nin desteğiyle turnuvada başarı gösteren sporculara Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel kupalarını verdi. 50 yaş takımına kupayı
Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş
verdi.
Turgay Soysal Tenis Akademisi'ne Türkiye Şampiyonluğunu getiren takımın sporcuları:
45 yaş: İskendender İnan, Yusuf Arpak, Kader
Dönmez, Sebahattin Akatak ve Erkan Erkul.
50 yaş: Turgay Soysal, Levent Karapınar, Bora
Alpay, Aydın Kuntay ve Hışır Kiremit.

ÜÇ PUAN HASRETİ BİTTİ

45 Yaş grubu Türkiye Şampiyonu olan sporcular

YENİLMEKTE VARMIŞ !

Mücadelenin ikinci yarısına baskılı bir oyunla başlayan
Bursa Yıldırımspor 57'nci dakikada penaltı kazandı. Atışı
kullanan Osman Demir topu filelerle buluşturarak skoru
2-2'ye getirdi. Beraberlik golünden sonra çabuk toparlanan Alanya Kestelspor, Talha Yünkuş ile üç dakika sonra
yeniden üstünlük golünü buldu. Ceza alanı içerisinde
topla buluşan Talha, düzgün bir vuruşla golü atarak skoru
3-2'ye getirirken karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadeleyi ev sahibi ekip bu skorla kazandı. İki haftalık puan
hasretine bu galibiyetle son veren Alanya Kestelspor, puanını 11'e yükseltti. Kestelspor, ligin 8. haftasını maç yapmadan geçirecek.

MİSLİCOM 3.LİG 4.GRUP 7.HAFTA

31 Ekim Cumartesi
Kestelspor
3-2
52Orduspor
0-0
Sultanbeyli Bld. 0-1
1954Kelkit Bld. 2-0
Modafen
1-2
68Aksaray Bld. ertlm
Bergama Bld. ertlm
Düzcespor
ertlm

B.Yıldırımspor
Bayrampaşa
Siirt İÖİ
Silivrispor
Muğlaspor
Adıyaman1954
Kozanspor FK
K.Karaköprü

Puan Durumu
TAKIMLAR

O G B M A Y

1 AdıyaMan 1954 6
2.68Aksaray Bld. 5
3.52Orduspor
7
4.1954Kelkit Bld. 7
5.A.Kestelspor
7
6.Bayrampaşa
4
7.Modafen
6
8.Düzcespor
5
9.B.Yıldırımspor 6
10.Bergama Bld. 5
11.Siirt İÖİ
5
12.Muğlaspor
7
13.Silivrispor
7
14.Kozanspor FK 6
15.Kırkkale BA
6
16.K.Karaköprü 4
17.Sultanbeyli Bld.7

4
4
3
4
3
3
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
0

2
1
3
0
2
1
1
3
0
2
3
2
2
1
1
1
1

P

0 9 4 14
0 7 1 13
1 13 6 12
3 8 5 12
2 13 12 11
0 12 3 10
2 8 5 10
0 9 6 9
3 8 5 9
1 7 6 8
1 4 6 6
4 5 9 5
4 5 14 5
4 5 9 4
4 6 13 4
2 2 9 4
6 2 10 1

Yeni sezonda çıktığı ilk üç maçı galibiyetle tamamlayan Alanya Belediyespor Voleybol Erkek Takımı, ligin 4. haftasında cumartesi günü
deplasmamnda karşılaştığı Milas Belediyespor'a 3-1 yenildi.

V

oleybol Erkekler 1. Ligi A
Grubu'nda 4. haftada sadece
tek maç oynandı. Bazı takımlarda Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sebebiyle beş müsabak tehir
edildi. Gruptaki tek maçta grubun
yenilgisiz iki ekibi Milas Belediyespor ile Alanya Belediyespor, Milas
Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan
konuk ekip Alanya Belediyespor, ilk
seti 25-19 ile alırken, ev sahibi ekip
daha sonra üstün bir oyun ortaya
koyarak peş peşe üç set aldı ve mücadeleyi de 3-1 kazandı. Bu sonuçla
ev sahibi ekip, namaplup ünvanını
sürdürürken, Alanya Belediyespor
da ilk yenilgisini aldı. Alanya Belediyespor ligin 5. hafta mücadelesinde 7 Kasım Cumartesi günü
Maliye İhtisas'ı Alanya Atatürk Spor
Salonu'nda konuk edecek.



Maçtaki ilk gol Efe Görgülü'den böyle geldi

SÜPER LİG 7. HAFTA

F.Karagümrük
Trabzonspor
Gençlerbirliği
Göztepe
Galatasaray

5-1
3-4
1-1
ertlm
19:00

BB Erzurumspor
Kasımpaşa
Gaziantep FK
A.Alanyaspor
Ankaragücü

Ç.Rizespor
Konyaspor
Beşiktaş

13:30
16:00
19:00

Kayserispor
M.Başakşehir
Y.Malatyaspor

Antalyaspor
A.Hatayspor

20:00
20:00

Fenerbahçe
Sivasspor

01 Kasım Pazar

02 Kasım Pazartesi
 Mücadeleyi Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile birlikte izleyehn Alanya Belediye başkanı Adem Murat Yücel maçta heyecanlı anlar yaşadı

ALANYASPOR'UN
8.HAFTA MESAİSİ BAŞLADI

İ

zmir'de meydana gelen
depremden dolayı Göztepe
maçı ertelenen Aytemiz
Alanyaspor, ara vermeden
8.haftada karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına
başladı. Alanyaspor'un Trabzonspor hazırlıkları moralli
başlarken, haftanın ilk idmanında taktik ağırlıklı çalışma
yapıldı. Öte yandan Alanyaspor kulübü Trabzonspor maçında loca satışı yapabilmek
amacıyla Bahçeşehir Okulları
stadına yeni locva bölümleri
oluşturacak.

Aytemiz Alanyaspor'un 8. hafta hazırlıkları moralli
başladı


Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
TAKIMLAR
OG B M A Y P
1.F.Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7
A.Alanyaspor
6 5 1 0 15 2 16
2.Fenerbahçe
6 4 2 0 10 5 14
3.F.Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11
4.Kasımpaşa
7 3 2 2 8 6 11
5.Galatasaray
6 3 1 2 8 5 10
6.Ç.Rizespor
6 2 2 2 9 8 8
7.Gaziantep FK
7 1 5 1 9 10 8
8.Antalyaspor
6 2 2 2 6 8 8
9.Y.Malatya
6 2 2 2 6 9 8
10.Göztepe
6 1 4 1 10 7 7
11.M.Başakşehir 6 2 1 3 7 7 7
12.Beşiktaş
5 2 1 2 8 9 7
13.Sivasspor
5 2 1 2 5 6 7
14.Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 7
15.Hatayspor
4 2 1 1 3 6 7
16.Konyaspor
5 1 3 1 5 3 6
17.Kayserispor
5 2 0 3 4 8 6
18.Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 5
19.Trabzonspor
7 1 2 4 9 14 5
20.Denizlispor
6 1 2 3 5 10 5
21.Ankaragücü
4 0 1 3 4 8 1
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